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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส�ำรวจปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในการประสานงานขอข้อมูลจาก
ทางโรงพยาบาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ที่ ป ระเทศไทย (2) พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การประสานงานส�ำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ (3) ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ประสานงานฝ่ า ยต่ า งประเทศของโรงพยาบาลพระราม 9 ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาประสานงานของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงการแพทย์ผ่านหลายช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และต้องการให้ระบบกลาง
ที่ ส ามารถอ� ำ นวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กับโรงพยาบาลเพื่ อ ลด
ความซ�้ำซ้อนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 14 โมดูล (1) login/logout (2) register (3) view
details (4) choose medical service (5) request proposal (6) suggest proposal (7) manage proposal (8)
view profile (9) request more information (10) input information (11) obtain helps (12) manage details
(13) notify activities (14) print report ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนในการประสานงานขอข้อมูลก่อนนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ จ ะเดิ น ทางมารั บ บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความพึงพอใจ
ของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: ระบบสารสนเทศ, การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, การวางแผนการท่องเที่ยว, การประสานงาน
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Abstract
This research aimed to (1) survey problems and needs coordination for requesting information
from the hospital for medical tourism in Thailand, (2) develop information system to support coordination for
medical tourism trip planning, and (3) evaluate the efficiency and user’s satisfaction of the developed
coordination system for medical tourism trip planning. The samples under this research were coordinators and
marketing officers of Praram 9 Hospital. The survey results showed that the coordination of medical
tourists through multiple channels to contact the hospital, the problem is at the highest level and
needs to have a system that can facilitate the coordination between medical tourists and hospitals
in order to reduce such duplication at a high level. The developed coordinate system for medical
tourism trip planning consisted of 14 modules (1) login/logout (2) register (3) view details (4) choose
medical service (5) request proposal (6) suggest proposal (7) manage  proposal (8) view profile
(9) request more information (10) input information (11) obtain helps (12) manage details (13) notify
activities (14) print report. It is in accordance with the process of coordinating the request for information before medical tourists will come to receive medical tourism services. The evaluation of the
efficiency and user’s satisfaction of the developed system is at a high level.
Keywords: information system, medical tourism, trip planning, coordination

บทน�ำ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ หมายถึ ง การที่
บุคคลเดินทางข้ามพรมแดนไปยังต่างประเทศเพื่อเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเทียมเท่าหรือดีกว่าใน
ประเทศที่ตนพ�ำนักอาศัย (Heung et al., 2010) เนื่องมา
จากเหตุผลด้ า นค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ต�่ ำ กว่ า หรื อ
บริการทางการแพทย์ดังกล่าวไม่สามารถหาได้ในประเทศ
ของตน หรือ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้งา่ ยกว่า
ไม่ ต ้ อ งรอคิ ว ในการเข้ า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ เ ป็ น
เวลานาน ทั้ ง นี้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ เลือกใช้บริการอาจเป็นเพียงการตรวจสุขภาพ
(health check-up) บริการเสริมความงาม (cosmetic)
ทันตกรรม (dental) หรือการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง
เช่น การผ่าตัดหัวใจ (heart surgery) หรือเปลี่ยนเข่า/
สะโพก (knee/hip replacement) World Tourism
Organization (2017) การจั ด อั น ดั บ ความนิ ย มของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ต ่ อ ประเทศปลายทางนั้ น
ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก อันเนื่องมาจาก
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ประเทศไทยมีความได้เปรียบในหลายด้านเช่น มีศักยภาพ
ด้านบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย และด้านค่าใช้จ่ายที่น้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ แต่สิ่งส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งที่นับเป็นข้อได้เปรียบในแง่การท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ของประเทศไทย คือ การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวหลัก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเล ป่าไม้ ภูเขา
ศิลปวัฒนธรรม อาหาร สถานบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้ง ซึ่ง
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ มาใช้บริการทางการแพทย์
ได้เป็นอย่างดี เป็นต้น  ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงาน
ว่า ในปี 2560 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เดิน
ทางเข้ามารับบริการที่ประเทศไทยทั้งสิ้น 4.23 ล้านราย
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูม้ ารับบริการทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยนอกชาวต่างประเทศ
ร้อยละ 95.6 และผูม้ ารับบริการเป็นผูป้ ว่ ยใน ชาวต่างประเทศ
ร้อยละ 4.4  คิดเป็นรายได้กว่า 2.3 แสนล้านบาท (National
Statistical Office, 2017).
ในปัจจุบันมีการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วได้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี
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สารสนเทศมาประยุกต์และสนับสนุนการใช้งาน ซึง่ เทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานที่ครอบคลุมวงจรกระบวนการท่องเที่ยวพื้นฐาน
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง การคัดเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ตลอดจนการเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง เช่น การใช้ Search Engine ในการค้นหา
ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว, การใช้ Social Media ส�ำหรับ
การแสดงข้อคิดเห็นที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยว, การใช้ระบบ
Airline Ticket System ในการจองตัว๋ เครือ่ งบิน หรือ การใช้
ระบบ Instant Messaging ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
การท่องเที่ยว เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ นั้ น จะมี
กระบวนการและวงจรการรับบริการที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวแบบปกติ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะ
ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ ใน
การขอข้อมูล เช่นรายละเอียดการรักษา ค่าใช้จ่าย ตลอด
จนข้อมูลการเดินทาง และสถานที่พักฟื้น เพื่อก�ำหนดการ
วางแผนการเข้ารับบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยว
ในคราเดียวกัน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นการพัฒนาระบบประสานงานส�ำหรับการ
วางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นระบบกลางใน
การสื่ อ สาร ประสานงานระหว่ า งผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู ้ รั บ
บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ จึ ง ถื อ เป็ น การเพิ่ ม
ความสะดวกแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งสองฝ่าย
อั น จะน� ำ มาซึ่งประโยชน์ในการบริหารจัดการการร่วมกัน
วางแผนเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบได้แก่ การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ ห่วงโซ่
คุณค่าการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ ขัน้ ตอน/กระบวนการให้
บริการและรับบริการของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดย
พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนกระบวนการให้บริการ
กับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การติดต่อประสานงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจในแผนการ
เดินทางที่ตรงกัน ผู้ให้บริการสามารถเตรียมการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
และท�ำการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ระบบที่พัฒนาขึ้น
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1. เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาของกระบวนการรั บ
บริการของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และประสานงาน
ส�ำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
2. เพื่ อ พั ฒ นาระบบประสานงานส� ำ หรั บ การ
วางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผนการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์

การประสานงาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานในองค์กร ท�ำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานอืน่
เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกัน มีลกั ษณะเป็นกระบวนการ
ที่ต้องท�ำต่อเนื่องและสอดคล้องกันไปเพื่องานส�ำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Satchukorn, 2007) โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของการประสานงานคือจะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจต้องกัน
อย่างรวดเร็วและราบรื่น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ
สิ่งของต่าง ๆ ในการท�ำงาน และท�ำให้การด�ำเนินงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความส�ำเร็จของงานให้มากขึ้น
ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท�ำงานป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่
ขจัดปัญหาการท�ำงานซ�้ำซ้อน (Kityanyong, 2003)
การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ (medical tourism) เป็น
ส่วนหนึง่ ของการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (health tourism) โดย
จะเน้นทีก่ ารให้ความส�ำคัญกับการรักษาด้วยยาเป็นหลัก เช่น
การผ่าตัด หรือการรับบริการทางการแพทย์ทั่วไป เป็นต้น
ซึ่งทั้งนี้ก่อนการเดินทางไปยังประเทศปลายทาง ผู้ป่วยจะ
ต้องได้รบั การความสะดวกในการเตรียมการเดินทางทัง้ หมด
ได้แก่ ข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
ภายในประเทศปลายทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว (Eman, 2011)  
ส�ำหรับประเทศไทยการท่องเทีย่ วดังกล่าวสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ส�ำนักงานส่งเสริมวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มได้ แ บ่ ง ประเภทของนั ก ท่อง
เที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) นักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ได้มาใช้บริการทาง การแพทย์ (leisure
tourist) (2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ซื้ อ แพ็ ค เกจทั ว ร์ จ ากบริ ษั ท
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ท่ อ งเที่ยว (wellness tourist) (3) ชาวต่างชาติที่มาอาศัย
อยู่ในประเทศไทย (expatriates) และ 4) นักท่องเที่ยวที่
ตั้งใจเข้ามารับบริการทางการแพทย์ (medical traveler
หรือ medical tourist) (Office of Small and Medium
Enterprises Promotion, 2010)
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มี 4 รูป
แบบดังนี้ (1) นักท่องเที่ยวต่างชาติติดต่อกับโรง พยาบาล
ในต่างประเทศโดยตรง (2) นักท่องเที่ยวต่างชาติติดต่อ
โรงพยาบาลผ่านตัวกลาง (3) นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับ
การส่งตัวจากบริษัทประกันหรือนายจ้างให้ไปรับการรักษา  
และ (4) โรงพยาบาลในประเทศส่งตัวผู้ป่วยไป รักษาตัวที่
โรงพยาบาลในต่างประเทศ (Gan & Frederuck, 2011)
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์
(medical tourism value chain) ห่วงโซ่คุณค่า (value
chain) คือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยธุรกิจ  
ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดย
มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการ

วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน หรือกิจกรรม
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก (primary activities) และ
กิจกรรมสนับสนุน (support activities) ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่า
ของการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์นนั้ แสดงตามรูปที่ 1 ห่วงโซ่
คุณค่าของการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ จะมีกจิ กรรมหลักอยู่
3 กิจกรรม คือ (1) ก่อนเข้ารับบริการ (pre-procedure)
ประกอบด้วยกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การหาข้อมูลเบือ้ งต้น
การเช็คอัพข้อมูล ข้อมูลการเดินทาง การจัดท�ำวีซ่า ก�ำหนด
รูปแบบการช�ำระเงิน (2) การเข้ารับบริการ (procedure)
กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การเข้ารับบริการทางการแพทย์
การดูแลหลังการรักษา การเดินทางเมือ่ ถึงประเทศปลายทาง
การพักฟืน้ การช�ำระค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่
เกิดขึน้ ณ ประเทศปลายทาง และ (3) หลังการเข้ารับบริการ
(post-procedure) กิจกรรมสนับสนุนได้แก่ การท่องเที่ยว
ในประเทศปลายทาง การเดินทางกลับประเทศต้นทาง การ
ติดตามอาการหลังการรักษา การส�ำรวจความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ เป็นต้น (Herberholz & Supakankunti,
2013)

ภาพ 1 ห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

101

EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

Vol. 14 No. 1 January-April 2020

การวางแผน คือ การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เป็นกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการคิดและการตัดสินใจทีล่ ะเอียด
อ่อน และต้องการท�ำให้เสร็จสิน้ ก่อนจะมีการด�ำเนินกิจกรรม

การท่องเทีย่ ว โดยจะเกีย่ วเนือ่ งกับช่วง pre-trip ซึง่ เป็นการ
แสดงความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
นั้น การแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว เป็นต้น (Kadri &
Agni, 2011)

การวางแผนเพื่อการท่องเที่ยว (trip planning)
จะมีวงจรที่มาเกี่ยวข้องในการวางแผน 3 วงจร ดังนี้ (1)
pre-trip เป็ น ช่ ว งของการเตรี ย มการ เช่ น การจองที่ พั ก
การจองตั๋ ว โดยสารส�ำหรับเดินทาง การวางแผนเยี่ยมชม
ในแหล่งท่องเทีย่ ว (2) on-trip เป็นช่วงระหว่างการท่องเที่ยว
ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ และ 3) post-trip เป็ น ช่ ว งหลั ง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวความคิด
โดยให้เห็นถึงกระบวนการเชือ่ มโยงตัง้ แต่ปจั จัยน�ำเข้าข้อมูล
(input) วิธีการด�ำเนินการวิจัย (research methodology)
และผลลัพธ์ (output) แสดงดังภาพ 2

Database

ปัญ หาและความต้ องการระบบ
ประสานงานสําหรับ การวางแผนการ
ท่องเที่ยวเชิ งการแพทย์

ทฤษฎี Medical Tourism
ทฤษฎีห่ วงโซ่คุณค่าการ
ท่อ งเที่ย วเชิ งการแพทย์

การพัฒนาระบบระบบ
ประสานงานสําหรับการวาง
แผนการท่อ งเที่ย วเชิ งการแพทย์
โดยใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC)

ระบบประสานงานสําหรับ การ
วางแผนการท่อ งเที่ยวเชิ ง
การแพทย์

การประเมิน ประสิ ทธิภาพและ
ความพึงพอใจของระบบโดยใช้
แบบมาตราส่ วน 5 ระดับในการ
วิเคราะห์ตาม Likert’Scale

ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
และความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้งาน

Process

Output

ทฤษฎีก ารประสานงานและการ
วางแผนเพื่อการท่องเที่ย ว

Input

ภาพ 2 กรอบแนวความคิด
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การพัฒนาระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผน
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มานี้ อ ยู ่ ใ นรู ป
แบบของเว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ท าง
เครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล และสมาร์ทโฟน ผูว้ จิ ยั แบ่ง
การด�ำเนินการวิจยั เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
1. การพัฒนาระบบ โดยใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนา
ระบบ SCLD ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
1.1 ส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผูใ้ ช้งาน
คือการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการที่เกิดขึ้นในปั จ จุ บั น
ปัญหาและศึกษาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การประสานงานเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการของกลุม่ ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี จ�ำนวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ส�ำรวจปัญหาการประสานงาน และขัน้ ตอนในการให้บริการ
กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ ส� ำ หรั บ น� ำ ไปสู ่ ขั้ น ตอน
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ได้ระบบที่
สามารถสนับสนุนการประสานงานเพื่อการวางแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
1.2 วิเคราะห์ระบบ โดยท�ำการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้น และหลักการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อก�ำหนดขอบเขต ฟังก์ชั่นของ
ระบบและระบบฐานข้อมูล โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด
14 โมดูล คือ (1) login/logout (2) register (3) view
details (4) choose medical service (5) request

103

proposal (6) suggest proposal (7) manage proposal
(8) view profile (9) request more information (10) input
information (11) obtain helps (12) manage details
(13) notify activities (14) print report แผนภาพแสดง
การท�ำงานของระบบงาน (use case diagram) ในการพัฒนา
ระบบจ�ำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมของการท�ำงานของระบบ
และความสัมพันธ์ของระบบและผูใ้ ช้งานระบบ โดยลักษณะ
การประมวลผลของโมดูล ได้แก่ การ Login & Register
การ Choose Medical Service การRequest Proposal
การ Suggest Proposal การRequest More Information
การ Input Information การ Notify Activities ที่เกิดขึ้น
ก่อนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ และการออกรายงาน
สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งจะต้อง
มีการประสานงานส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานระบบกับผู้ให้
บริ ก ารเพื่ อ ร่ ว มกั น วางแผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ โดยที่ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบสามารถเข้า
ถึงและจัดการข้อมูลได้ทุกโมดูล ต่างจากผู้ใช้งานระบบที่
จัดการข้อมูลได้บางโมดูลเท่านั้น แสดงดังภาพ 3
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Login / Logout

Medical Service
Physician

Register

Cost Package

View Details
Choose Medical
Service

User

Request Proposal
Suggest Proposal

Hospital Room
Itinerary Date
Schedule Patient
Appointment
Schedule Patient
Hospital Admission

Estimate

Manage Proposal
View Profile

Admin / Provider

Request More
Information

Flight
Visa
Hotel/Accommodation

Input Information

Domestic Pick-up

Obtain Helps

Patient Health Profile

Manage Details

Insurance

Notify Activities
Print MTP Report

ภาพ 3 แผนภาพแสดงการทำ�งานของระบบงานกับผูด้ แู ลระบบและผูใ้ ช้งานระบบ
1.3 ออกแบบระบบ โดยทำ�การออกแบบระบบงาน
ใหม่ตามข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ระบบ ซึง่ เป็นส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งาน (user interface) ข้อมูลนำ�เข้า (input)
การประมวลผล (process) และส่วนแสดงผลลัพธ์ (output)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-เมษายน 2563

โดยความสัมพันธ์ของข้อมูล E-R diagram ในส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ซึง่ แสดงดังภาพ 4 และภาพ
5 แสดงถึงกระบวนการติดต่อ ประสานงานขอข้อมูลเพือ่ ร่วมกัน
วางแผนท่องเทีย่ วก่อนการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์
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ภาพ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย E-R diagram

ข้อมูลผูใ้ ช้งาน

ข้อมูลของ
โรงพยาบาล

ระบบประสานงานสํ าหรั บการวางแผนการ
ท่ องเที�ยวเชิ งการแพทย์ (CMTP System)
User

Admin / Provider

จัดพิมพ์
Medical Trip Planning Itinerary

ภาพ 5 กระบวนการติดต่อประสานงานขอข้อมูลเพือ่ ร่วมกันวางแผนท่องเทีย่ วก่อนการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์
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1.4 พัฒนาระบบ คือ ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ
ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
กล่าวคือต้องการให้มรี ะบบกลางในการสือ่ สารหรือประสาน
งานระหว่างผูใ้ ห้บริการกับนักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์เพือ่ ลด
ความซ�ำ้ ซ้อนในการสือ่ สารผ่านช่องทางอืน่ ๆ ของโรงพยาบาล
และสร้างความเข้าใจทีต่ รงกันในการเตรียมการวางแผนเพือ่
การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา
และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล
นอกจากนี้ยังสร้างฐานข้อมูลจ�ำลองเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วย
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
1.5 ทดสอบการใช้งานระบบ เป็นขั้นตอน
ทีผ่ วู้ จิ ยั ท�ำการทดสอบระบบเป็นระยะ ๆ เพือ่ เป็นการตรวจ
สอบโปรแกรมที่สร้างขึ้น
1.6 ติดตั้งงานระบบ ในการติดตั้งโปรแกรม
บนระบบของโรงพยาบาลเพื่อทดสอบใช้งานระบบนั้นไม่
สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากฐานข้อมูลของการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้จัดท�ำระบบแบบ Prototype ส�ำหรับการทดลอง
การใช้งานและประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบแทน
1.7 บ�ำรุงรักษาระบบ โดยจัดท�ำคู่มือการใช้
งานระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
2. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 10 ท่าน คือ
กลุม่ เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานฝ่ายต่างประเทศของโรงพยาบาล
พระราม9 ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการให้บริการกับนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์อย่างน้อย 3 ปี เพื่อทดลองการใช้งานระบบ
และท� ำ แบบสอบถามประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความพึง่ พอใจของระบบ โดยประเมินทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ (efficiency and
benefits of the system) ด้านการสนับสนุนการใช้
งาน (support and usage) และด้านความพึงพอใจต่อ
การใช้ระบบ (satisfaction with the system) เมื่อ
ได้ ข ้ อ มู ล จากแบบสอบถามผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ ต าม
Likert’Scale แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating
scale) ซึ่งแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุม่ เจ้าหน้าที่
ประสานงานฝ่ายต่างประเทศของโรงพยาบาลพระราม 9 ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการให้บริการกับนักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์
อย่างน้อย 3 ปี จ�ำนวน 10 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการพัฒนาระบบร่วมกัน
วางแผนการท่องเที่ยวส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ตามหลั ก ทฤษฎี ว งจรการพั ฒ นาระบบ SDLC คื อ (1)
hardware ได้แก่ Computer Notebook ยีห่ อ้ MacBook
Pro 2016 Processor 2.6GHz, Intel Core i7  และ
(2) Software ได้แก่ ภาษา PHP version 5.5, HTML,
และ phpMyAdmin
2. เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการส�ำรวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของระบบที่พัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามและส�ำรวจ
ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถาม 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2
ข้ อ ค� ำ ถามเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
จ�ำนวน 14 ข้อ ได้แก่ (1) ในการให้บริการกับนักท่อง
เที่ยวเชิงการแพทย์มีขั้นตอนอะไรบ้าง (2) การให้บริการ
ทางการแพทย์กับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในแต่ละโรค
มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (3) นักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ที่ติดต่อกับทางโรงพยาบาล ติดต่อผ่านช่องทาง
ใด (ตั ว แทนนายหน้ า ,อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ อื่ น ๆ (4) เมื่ อ
นักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์เริม่ ติดต่อกับทางโรงพยาบาล มี
ความต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เช่น โบชัวร์, ใบประเมินค่า
รักษาพยาบาล, โปรโมชั่น เป็นต้น (5) นักท่องเที่ยวทาง
การแพทย์ติดต่อโรงพยาบาลด้วยวิธีใด (อีเมลล์, โทรศัพท์,
ผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว) (6) เมื่อนักท่องเที่ยวทางการ
แพทย์ตกลงเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว ต้องการข้อมูล
หรือรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม (7) ด้านการท่องเที่ยว
เพื่ อ พั ก ฟื ้ น ทางโรงพยาบาลเสนอหรื อ แนะน� ำ สถานที่
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ท่องเทีย่ วให้กบั นักท่องเทีย่ วทางการแพทย์หรือไม่ (8) ทาง
โรงพยาบาลต้องการข้อมูลหรือเอกสารอะไรบ้างจากผู้ป่วย
(9) นักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์จะเป็นผูป้ ระสานงานกับทาง
โรงพยาบาลโดยตรงหรือญาติพนี่ อ้ ง ผูต้ ดิ ตามเป็นผูป้ ระสานงาน
(10) ค่ารักษาพยาบาลของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน
แต่ละครั้ง มากกว่าหรือน้อยกว่าที่แจ้งประเมินไว้เบื้องต้น
(11) นักท่องเที่ยวทางการแพทย์ใช้เวลารักษานานเท่าไหร่
มากกว่าหรือน้อยกว่าทีแ่ จ้งประเมินไว้เบือ้ งต้น (12) นักท่องเทีย่ ว
ทางการแพทย์ใช้เวลาพักฟืน้ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนานเท่าไหร่
(13) โรงพยาบาลมีกฎระเบียบพิเศษส�ำหรับนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์หรือไม่ อย่างไรต่อการบริการ (14) ในแต่ละ
แผนกมีบริการ แพทย์ทอ่ งเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
และส่วนที่ 3 ข้อค�ำถามทีใ่ ห้ผสู้ มั ภาษณ์ความต้องการของระบบ
2.2 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของระบบทีพ่ ฒั นา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
และประโยชน์ของระบบ (efficiency and benefits of
the system) ด้านการสนับสนุนการใช้งาน (support and
usage) และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ ( satisfaction
with the system) จ�ำนวน 27 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)
=

∑Χ
Ν

เมื่อ
หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เมื่อ ∑Χ หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
เมื่อ Ν
หมายถึง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
การแปลความหมายของข้อมูลการประมาณค่า 5
ระดับ ได้กำ� หนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพือ่ ใช้
ในการแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดังนี้ (Boonshom, 2002)
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
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ค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’Scale

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการตาม 3 ขัน้ ตอน คือ
1. อธิบายวิธีการใช้งานระบบให้กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั
2. ท�ำการแจกแบบประเมินให้กลุม่ ตัวอย่าง
3. ตรวจสอบความครบถ้วนของค�ำตอบในแบบ
ประเมินทีไ่ ด้แจกให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
4. น� ำ ข้ อ มู ล ไปท� ำ การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ย
โปรแกรม Excel และจัดท�ำรายงานผลการวิเคราะห์ตอ่ ไป

สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard division) โดยมีสูตรค�ำนวณ ดังนี้

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
Ν∑Χ2-(∑Χ)2
SD =

√

เมื่อ SD
เมื่อ ∑Χ
เมื่อ ∑Χ2
เมื่อ Ν

Ν(Ν-1)

หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
หมายถึง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1.ผลการประยุกต์ใช้ระบบประสานงานส�ำหรับ
การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในการประสาน
งานติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์กับเจ้าหน้าที่
ประสานงานของโรงพยาบาล ในการประยุกต์ใช้ระบบดัง
กล่าวนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการสร้างระบบเป็นแบบ Prototype
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ส�ำหรับทดลองใช้งาน เนือ่ งจากข้อมูลของโรงพยาบาลเป็น
ข้อมูลที่มีความเป็นส่วนบุคคลสูงจึงไม่สามารถติดตั้งระบบ
เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลได้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้น
จะมีเมนูต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของทั้ง 2 ฝ่าย
ตามขั้นตอนในการให้บริการและการเตรียมตัวก่อนการ
เข้ารับบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ภาพ 6-8 แสดง
ถึงหน้าจอการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ หน้าจอ

ล็อกอินเข้าสูร่ ะบบของนักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ และหน้า
จอการน�ำเสนอบริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ
เป็นผู้เลือกขอรับบริการ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถใส่
ข้อมูลเพื่อบันทึกประวัติการเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล
และสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารประวัติการรักษาเพื่อส่ง
ให้กับโรงพยาบาลได้ ตามภาพ 9

ภาพ 6 หน้าจอการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ

ภาพ 7 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
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ภาพ 8 หน้าจอการน�ำเสนอบริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้เลือกขอรับบริการ

ภาพ 9 หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยบนเว็บไซต์
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2. การพัฒนาระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็น
ระบบกลางที่ใช้ในการประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์กับเจ้าหน้าที่ประสานงานของโรงพยาบาล
ผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้โดยตรง จึงท�ำให้มีความสะดวกมากขึ้นและลดปัญหา
การติ ด ต่ อ ประสานงานที่ ซั บ ซ้ อ นหรื อ ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น
ของโรงพยาบาล ในการใช้งานนั้น ผู้ใช้งานระบบท�ำการลง
ทะเบียนและใส่ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ประวัติการรักษา

จากนั้นเลือกรูปแบบบริการทางการแพทย์ที่ต้องการรับ
บริการ ช่วงเวลาที่ต้องการรับบริการ ทางฝ่ายโรงพยาบาล
เมือ่ ได้รบั ข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์จะด�ำเนินการน�ำ
เสนอข้อมูลเช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเตรียม
จัดท�ำนัดกับนายแพทย์ตามช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดให้กบั นักท่องเทีย่ ว
เชิงการแพทย์ โดยระบบสามารถจัดพิมพ์สรุปแผนการเดิน
ทางส�ำหรับให้ทงั้ สองฝ่ายมีความเข้าใจทีต่ รงกันในการเตรียมตัว
ก่อนเดินทางและต้อนรับผูเ้ ดินทาง ตามภาพ 10

ภาพ 10 ตัวอย่างสรุปแผนการเดินทาง
3.การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบที่พัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ (efficiency and benefits of the
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system) ด้านการสนับสนุนการใช้งาน (support and
usage) และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ (satisfaction
with the system) จ�ำนวน 27 ข้อ ในภาพรวมพบว่า อยู่
ในระดับมาก ( =4.27) ตามตาราง 1
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ตาราง 1
ผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ
ระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
   1.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
   1.2 ระบบมีเมนูที่เข้าใจง่าย
   1.3 การประมวลผลในแต่ละขั้นตอนของระบบนั้นรวดเร็ว
   1.4 การตอบสนองที่รวดเร็วของระบบ
   1.5 ระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
   1.6 การจัดการความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
   1.7 การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพส�ำหรับการใช้งาน
   1.8 ความง่ายในการใช้งาน
   1.9 ระบบช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น
   1.10 ภาษาที่ใช้ในระบบมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
   1.11 ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีความเหมาะสม
   1.12 หน้าจอเหมาะสมต่อการใช้งาน ทันสมัย
   1.13 รูปแบบของ Lay out ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
   1.14 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย
   1.15 ความเร็วในการแสดงภาพ และข้อมูลต่าง ๆ
2. ด้านการสนับสนุนการใช้งาน (support and usage)
   2.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองเมื่อเกิดปัญหา
   2.2 สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ทุกที่ ทุกเวลา และใช้งานได้ทั้งบน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือแบบเคลื่อนที่
   2.3 ระบบมีความเหมาะสมที่จะใช้งานได้จริง
   2.4 ระบบอ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูล
   2.5 ระบบสอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่จะน�ำไปใช้งาน
   2.6 ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ
   2.7 ระบบสะดวกต่อการใช้งาน
3. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ (satisfaction with the the system)
   3.1 ระบบสารสนเทศนี้มีประโยชน์เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้งานได้จริง
   3.2 ระบบสารสนเทศนี้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล
   3.3 ระบบสารสนเทศนี้สอดคล้องกับความต้องการที่จะน�ำไปใช้งาน
   3.4 ระบบสารสนเทศนี้ประมวลผลและสรุปผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
   3.5 ระบบสารสนเทศนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย
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การอภิปรายผล
จากการวิจยั ท�ำให้คน้ พบประเด็นต่าง ๆ ทีส่ ามารถ
น�ำมาสรุปเพือ่ อภิปรายผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. สรุปผลการส�ำรวจปัญหาและความต้องการพบ
ว่า ปัญหาโดยรวมของการประสานงานส�ำหรับการวางแผน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
และมีความต้องการระบบสารสนเทศมาช่วยจัดการและ
ประสานงานกับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79 ทั้งนี้เนื่องจากทุกเดือนจะมีจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์สนใจติดต่อขอข้อมูลเพือ่ ตัดสินใจ
ก่อนการเข้ารับบริการเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เจ้าหน้าทีป่ ระสาน
งานฝ่ายต่างประเทศของโรงพยาบาลผูใ้ ห้บริการต้องประสบ
ปัญหาการประสานทีซ่ ำ�้ ซ้อนในการให้ขอ้ มูลผ่านหลายช่องทาง
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า การมีระบบสารสนเทศเข้ามา
ช่วยจัดการการประสานงานส�ำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการ
แพทย์จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
2. สรุปผลการพัฒนาระบบประสานงานส�ำหรับ
การวางแผนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการประสานงานกับนักท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์นั้นช่วยลดความซ�้ำซ้อนในการประสานผ่าน
ช่องทางอื่น ๆของโรงพยาบาล และสามารถสนับสนุนการ
ประสานงานได้มีประสิทธิภาพซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ
Satchukorn (2007). นอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่พัฒนา

ขึน้ สามารถรองรับการให้บริการทางด้านข้อมูลเพือ่ ตัดสินใจ
และสามารถสร้างแผนการเดินทางก่อนเข้ารับบริการซึง่ ตรง
ตามต้องการของผู้ใช้งานทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโมดูลที่พัฒนาขึ้นในระบบสารสนเทศนั้นครอบคลุม
กิจกรรมที่เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง Pre-procedure ตามห่ ว งโซ่
คุ ณ ค่ า การท่ อ งเที่ยวเชิงการแพทย์ของ Herberholz and
Supakankunti (2013)
3. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและความ
พึ่งพอใจของระบบประสานงานส�ำหรับการวางแผนการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสรุป
เป็นรายด้านพบว่า ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ระบบ อยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนการใช้งานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ อยู่
ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ในอนาคตควรพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการ
ใช้งานจริง โดยเพิ่มเติมให้มีหลายภาษาที่นอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
ระบบชาวต่างชาติเช่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ เป็นต้น ซึ่ง
สอดรับกับแนวโน้มความนิยมในปัจจุบนั ส�ำหรับการเดินทาง
มารับบริการของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวจีนและ
ชาวอาหรับ และอาจขออาสาสมัครทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วจริงมา
ทดสอบระบบ และควรค�ำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยของ
การเข้าถึงข้อมูลเหล่านีด้ ว้ ย
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